
        
 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН    ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 

 
  Р І Ш Е Н Н Я  

 
22 червня 2018 року                                                                                   22 сесія  08 скликання 
 
 
    Про затвердження Порядку справляння єдиного податку та  затвердження  ставок  єдиного податку 
на 2019 рік. 

 
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 
розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, змінами, 
внесеними  Законом України  від  28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення змін  до  
Податкового  кодексу  України  та  деяких законодавчих  актів  України щодо  податкової  
реформи»,   селищна   рада  
В И Р І Ш И Л А : 
      
1.Встановити на території Вороновицької ОТГ  єдиний податок та затвердити Порядок 
його справляння згідно з додатком. 
    1.1. встановити фіксовану ставку єдиного  податку  для  першої  групи платників  
єдиного  податку  у  розмірі  10%  розміру  прожиткового мінімуму встановленого для 
працездатних осіб законом на 1 січня податкового (звітного) року . 
    1.2 встановити фіксовану  ставку  єдиного  податку  для  другої  групи  платників  
єдиного  податку у розмірі  20  % розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року; 
     1.3. встановити ставку єдиного податку  для платників єдиного податку третьої групи у 
розмірі : 

    - 3 % доходу згідно з вимогами Податкового  Кодексу; (застосовують платники ПДВ); 

      -5% - третя група (застосовують НЕплатники ПДВ); 

  2.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року. 
 
  3.Опублікувати дане рішення   в засобах  масової інформації, на сайті Вороновицької   
селищної ради. 

 
   4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 07 сесії Вороновицької селищної ради 
08 скликання від 27.06.2017 року «Про затвердження Порядку  справляння єдиного  
податку та затвердження ставок єдиного податку на 2018 рік». 
 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію селищної ради з 
питань соціально – економічного розвитку, планування,  фінансів, бюджету та цін. 
 
 
 
СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                              О.Г.КОВІНЬКО 



 

Додаток  до рішення 22 сесії 8 скл від 22 червня  2018 р. 

  

  

Положення про єдиний податок 

  

1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно 
обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, 
встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в 
порядку визначеному Податковим кодексом. 

       Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності та ставки єдиного податку яких встановлюються сільською радою, 
 поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють 
виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги 
населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень; 

ІІ - друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 
надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, 
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за 
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

ІІІ  - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні 
особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; 

ІV- сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 
відсотків. 

 2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в 
п.291.5. статті 291 ПКУ  

 3.  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами 
платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ;  

4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої 
груп вказаний в  статті 292 ПКУ; 



5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та 
четвертої груп є календарний рік ; 

6.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  
особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ; 

7. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) 
земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 
293.9. статті 293 ПКУ; 

8. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ; 

9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ. 

10.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю 
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного 
місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка 
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

11. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках 
(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий 
мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - мінімальна 
заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - 
підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 
діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

  

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового 
мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати. 

  

 


